REGULAMIN BEZPIECZNEGO SPĘDZANIA PRZERW
Zawsze podporządkowujemy się poleceniom nauczycieli i pracowników
dyskusji. Pamiętamy, że oni dbają o nasze bezpieczeństwo.

szkoły

bez

1 W czasie przerw odpoczywamy oraz relaksujemy się: spacerujemy, bawimy się
i rozmawiamy o interesujących nas sprawach, jemy drugie śniadanie, korzystamy
z biblioteki, automatu (oprócz przerwy śniadaniowej) oraz toalety.
2 Po dzwonku na przerwę za pozwoleniem nauczyciela spokojnie wychodzimy
z klasy
parami. Po dzwonku na lekcję ustawiamy się w parach przed wyznaczona salą i w ciszy
i spokoju czekamy na nauczyciela.
3 Przebywamy poza klasą na tych piętrach, na których będzie następna lekcja. Tornistry
układamy rzędem pod ścianą. Jeśli jest to lekcja na niskim parterze (na sali gimnastycznej,
w salce korekcyjnej oraz sali nr 48 ) pozostajemy wraz z tornistrami na tych piętrach, na
których była poprzednia lekcja. Jeśli pierwszą lekcją klasy jest wychowanie fizyczne,
pozostajemy na korytarzu przy szatni. Nie przebywamy za ścianą przy toaletach dziewcząt
(za wyjątkiem uczniów korzystających z szafek) i w końcu korytarza przy toaletach chłopców.
Okna otwieramy tylko za zgodą nauczyciela.
Uczeń może opuścić piętra tylko w określonym celu – idąc na obiad, do biblioteki,
automatu lub innej ważnej sprawie. Uczniowie klas IV – VIII nie mogą przebywać na
parterze.
4 Na korytarzach i na schodach poruszamy się zawsze prawą stroną. Uczniowie klas I – IV
schodami po prawej, a uczniowie klas V – VIII schodami po lewej od głównego wejścia.
Spokojnie chodzimy - nie biegamy, nie przepychamy się ani nie popychamy innych oraz nie
zeskakujemy ze schodów. Nie blokujemy przejść i schodów, nie przebywamy na półpiętrach.
5 Nie hałasujemy. Zawsze rozmawiamy ze sobą, a nie krzyczymy do siebie.
6 Nie bawimy się przedmiotami zagrażającymi bezpieczeństwu. Nie gramy w zabronione
przez nauczyciela dyżurującego gry i zabawy. Nie rzucamy żadnymi przedmiotami. Nie
wykonujemy figur gimnastycznych i akrobatycznych.
7 Wyciszonych telefonów komórkowych używamy tylko na przerwie o 11.30, zgodnie
z oddzielnym regulaminem. W pozostałym czasie są wyłączone i schowane. Nie przynosimy
i nie używamy także innych urządzeń elektronicznych takich jak laptopy, tablety,
smartwatche, gry komputerowe, głośniki oraz odtwarzacze MP3 i MP4.
8 Szanujemy mienie własne i szkoły oraz rzeczy innych uczniów. Gdy zobaczysz
uszkodzenia w toalecie lub inne, zgłoś to nauczycielowi dyżurującemu.

9 Z toalet korzystamy zgodnie z ich przeznaczeniem, wrzucamy do nich tylko papier
toaletowy oraz zachowujemy czystość. W toalecie nie przebywamy bez potrzeby i nie jemy.
Po wyjściu z toalety zawsze myjemy ręce. Nigdy nie polewamy podłogi, siebie i innych wodą.
Dbamy o środowisko oszczędzając wodę, papier toaletowy i ręczniki – zużywamy tylko
tyle, ile naprawdę potrzebujemy.
10 Zachowujemy czystość – śmieci segregujemy i wrzucamy do odpowiedniego kosza.
Kartoniki po mleku wrzucamy do specjalnego worka. Gdy naśmiecisz lub nabrudzisz, jesteś
zobowiązany po sobie posprzątać.
11 Bawiąc się dbamy o bezpieczeństwo oraz nie dokuczamy innym. Nie baw się czyimś
kosztem. Nie popychamy się, nie podstawiamy nogi, nie kopiemy i nie bijemy innych. Nie
przeklinaj, nie używaj wulgaryzmów i nikogo nie obrażaj. Jeśli kogoś potrąciłeś lub go
uraziłeś – przeproś .
12 O zauważonych problemach, konfliktach, przejawach przemocy oraz sytuacjach
zagrażających bezpieczeństwu natychmiast powiadamiamy nauczyciela dyżurującego.
Reaguj, gdy komuś dzieje się krzywda.
13 Przerwa podwórkowa W pogodne dni, po ogłoszeniu decyzji Dyrektora szkoły, wszyscy
uczniowie wychodzą na podwórko tylko wyjściem przy sali gimnastycznej. Nie przebywamy
z boku sali gimnastycznej oraz za salą gimnastyczną, na boisku do siatkówki plażowej, na
skarpach, na podjeździe,
oraz na korytarzu przy sali gimnastycznej. Na placu zabaw
przebywają tylko uczniowie klas I-III. Szanujemy zieleń i nie zaśmiecamy podwórka. Nie
wolno wchodzić pomiędzy krzewy, na drzewa, na bramki, ogrodzenie ani na stół do tenisa
stołowego. Gra w piłkę i zabawa ze sprzętem sportowym możliwa jest tylko za zgodą
nauczyciela dyżurującego.
14 Podczas przerwy nie wolno wychodzić z budynku, a podczas przerwy podwórkowej
także poza teren szkoły.
15 Za nieprzestrzeganie zasad
przewidziane w Statucie szkoły.
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